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Trabalhadores elegem
comissão de fábrica

Na última segunda-feira
(10/2) tomou posse a
Comissão Interna de
Empregados da MAN Latin
America. Depois de um início
conturbado, devido a algumas
questões judiciais, as eleições
foram realizadas no dia 5/2,
quarta-feira, tendo como
eleitos André Kondylopoulos,
como representante da MAN;
e Reginaldo da Silva Ferreira

(Naldão), da AKC,
representando os módulos.
Houve mais um candidato
inscrito, cuja candidatura foi
indeferida devido ao fato de
ele estar afastado de suas
atividades laborais, o que foi
reconhecido pela própria
justiça. Desta forma, os
trabalhadores continuam com
sua representação interna de
empregados.

Voltamos a receber denúncias de
assédio moral na JSL, os
trabalhadores reclamam que
alguns chefes estão sendo arro-
gantes, tratando os funcionários
muito mal. Voltamos a avisar:
assédio moral é crime e dá
cadeia! Qualquer trabalhador que
for colocado em situações vexa-
minosas, discriminatórias, etc,
deve procurar um representante
do sindicato e denunciar.

Assédio moral na JSLAssédio moral na JSLAssédio moral na JSLAssédio moral na JSLAssédio moral na JSL

No interior da fábrica os
trabalhadores estão passando por
maus bocados. A chapa está
quente, o calor está infernal!
Muitos estão passando mal e
nenhuma providência foi tomada
para diminuir o sofrimento por
conta do calor. Já prometeram
mas até agora não cumpriram.

Chapa quente na MANChapa quente na MANChapa quente na MANChapa quente na MANChapa quente na MAN
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Festival de Futebol
No dia 1 de fevereiro, trabalhadores metalúrgicos participaram do Festival de Futebol,
na MAN. O clima foi de confraternização e diversão.. Confira algumas fotos do evento!

•Extrato do FGTS do período das perdas, entre 1999 e 2012 (fornecido
pela Caixa Econômica Federal, nas agências ou pelo site www.caixa.gov.br);

•Documento com foto (RG ou carteira de habilitação) e cópia;

•Cartão do PIS ou Cartão do Cidadão (para comprovação do número do PIS);

•Carteira de Trabalho e cópia das páginas de identificação e contratos
de trabalho;

•Comprovante atual de residência (preferencialmente em nome do
interessado no processo e referente ao mês atual ou anterior).

Processo do FGTS
Como foi noticiado, o sindicato

está cadastrando os trabalhadores
que querem entrar na ação judicial
movida contra a Caixa Econômica
Federal (CEF), que pede a reposição
das perdas ocorridas no Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) desde 1999.
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